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Cچکیده
امــروزه یکــی از چالشهــای بشــری کــه جامعــۀ جهانــی را از شــرق تــا غــرب فرا گرفتــه
تحــرکات افراطــی و تروریســتی اســت کــه متأســفانه در میــان آنهــا نگاههــای افراطــی دینــی
بیــش از بقیــه بــه چشــم میخــورد .مقالــۀ پی ـشرو نحــوۀ تعامــل و گفتوگــو بیــن ملتهــا
و ادیــان مختلــف را از منظــر اســامی و بــا تأ کیــد بــر قــرآن کریــم بررســی کــرده و میکوشــد
بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه راهبــرد اساســی دیــن در ارتبــاط بــا دیگــری چگونــه اســت؟
ً
روش بــه کارگرفتــه شــده در ایــن مقالــه تحلیلی-نظــری اســت و تحلیلهــای قرآنــی صرفــا
ّ
براســاس آرای دو اندیشــمند بــزرگ اســامی در ســدۀ اخیــر یعنــی علمــه طباطبایــی و شــهید
ّ
مطهــری بیــان شــده اســت .در نهایــت ،جمعبنــدی و تحلیــل اطالعــات گــردآوری شــده ،مــا
ً
را بــه ایــن نکتــه رهنمــون میســازد کــه اوال فهــم صلــح و زندگــی مســالمتآمیز در گــرو فهــم
ً
جهــاد و دفــاع اســت و ثانیــا بایــد تــاش شــود جامعــه بــر اســاس نــگاه اصالتاالجتمــاع اداره
گــردد و ایــن بــاور ،مبنــای درک و کنــش اجتماعــی افــراد و نهادهــای اجتماعــی قــرار گیــرد.
بــا توجــه بــه آیــات راهبــردی  64آل عمــران و  13حجــرات بــه وجــود آوردن شــرایط شــناخت
متقابــل ،ضامــن ّ
امنیــت پایــدار و زندگــی مســالمتآمیز بشــر خواهــد بــود و در واقــع تحلیــل
و نــگاه بــه وقایــع از منظــر دیگــران و تــاش بــرای درک متقابــل را تحققبخــش ارزشهــای
انســانی دانســته اســت.
واژ گان کلیدی :دیپلماسی فرهنگی ،امنیت پایدار ،اسالم ،ارتباطات بینالملل.
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Cمقدمه
در عصــر حاضــر شــعلههای آتــش جنــگ ،زندگــی تمامی مــردم دنیا را به گونـهای تحتتأثیر
خــود قــرار داده اســت و در آســیا و اروپــا جنگهــای قومــی و قبیلـهای از جهتــی و جنگهــای
دینــی و مذهبــی از جهتــی دیگــر زندگــی انســانهای بیگنــاه را بــه خطــر افکنــده اســت .از
ای ـنرو در چنیــن شــرایطی الزم اســت نخبــگان فرهنگــی و علمــی جوامــع بــه چارهاندیشــی
دربــارۀ ایــن مســئله بپردازنــد .نا گفتــه پیداســت کــه مهمتریــن قســمت حــل ایــن معضــل
یافتــن مســئلۀ اصلــی و محــل بحــث اســت ،بــه همیــن ســبب یافتــن مبانــی مشــترک و صحیــح
بــرای ارائــۀ پاســخ بــه مســائل موجــود از مهمتریــن امــور موردنیــاز جامعــۀ علمــی اســت .در
همیــن راســتا شــرق و بــه خصــوص جوامــع اســامی بایــد بــا رجــوع بــه واقعیتهــای جامعــه و
بررســی منابــع فکــری و فرهنگــی خــود ایــن مســئله را وا کاوی کننــد .در ایــن راســتا قــرآن کریــم
جایگاهــی ویــژه دارد؛ زیــرا اســام ،قــرآن کریــم را دارویــی شــفابخش بــرای مؤمنیــن میدانــد
(اســرأ )82/عــاوه بــر ایــن ،امــروزه قــرآن بــرای عــدهای بــه بهانــۀ آتشافــروزی و جنــگ و
خونریــزی در جهــان تبدیــل شــده اســت .در نتیجــه نــگاه مجـ ّـدد بــه کتــاب الهــی مســلمانان،
میتوانــد در اصــاح افــکار و تفاســیر مبتنــی بــر قــرآن و آرای عمومــی مــردم جهــان نســبت بــه
ّ
اســام و و روابــط انســانی در آن ،موثــر باشــد.
Cبیان مسئله
مقالـه حاضـر بـه ایـن مهـم میپـردازد کـه تعامـل و ارتباطـات فرهنگـی گروههـای مختلـف
ملـی ،دینـی ،مذهبـی و غیـره در نـگاه اسلامی چگونـه صـورت میپذیـرد؟ ضوابـط ارتبـاط بـا
دیگـری چیسـت و قـرآن چـه حـدودی را برای ارتباط با آنها قرار داده اسـت؟ مبنای مشـترکی
ّ
کـه بـر اسـاس آن قـرآن ،تمامـی ملتهـا و بهطـور خـاص مسـلمانان را بـه ارتبـاط و نزدیـک
شـدن بـه هـم دعـوت میکنـد ،چیسـت؟
توجوی مفاهیمــی همچــون جهــاد اســامی بهعنــوان یکــی از
در ایــن بررســی بــه جس ـ 
عناصــر مهــم تمــاس فرهنگــی بیــن ملــل مختلــف و دیگــر ادیــان و فرهنگهــا نیــز میپردازیــم؛
زیــرا یکــی از مشــکالت اصلــی امــروز اســتفادۀ ابــزاری گروههــای ســلفی و تکفیــری از ایــن
مفهــوم اســت .افــزون بــرآن از آنجــا کــه در نــگاه اســامی همــواره جهــاد در کنــار صلــح مطــرح
شــده اســت ،ضــرورت دارد دربــارۀ مفهــوم جهــاد نیــز بررســی و تحلیــل شــود .پژوهــش حاضــر

ً
محــل بحــث خــود را دقیقــا در راســتای پاســخ بــه ایــن دو پرســش قــرار داده اســت کــه چــرا دو
گــروه موافــق یــا مخالــف ،یکدیگــر را جــذب یــا طــرد میکننــد؟ و ایــن پدیــده از نــگاه اســامی و
قــرآن مجیــد چگونــه نقــد و تحلیــل میشــود؟
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Cپیشینۀ پژوهش
«اصــول امنیــت آفریــن قــرآن کریــم در روابــط بیــن ملتهــا» زاهــد هاشــمیان فــر.1387 ،
در ایــن مقالــه نویســنده بــه تشــریح ابعــاد اثباتــی مســئلۀ روابــط بینالملــل ،بــا اســتفاده از
شــیوۀ تفســیر موضوعــی قــرآن کریــم و تجلیــل آن بــه روش تفســیر جامــع میپــردازد و در پایــان
بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه از منظــر قــرآن کریــم بــرای تأمیــن هرچــه بیشــتر ّ
امنیــت ملــی
و بینالمللــی ،اصــول همزیســتی مســالمتآمیز ،همیــاری بینالمللــی ،برقــراری ارتبــاط،
مذا کــره و دیپلماســی ،پایبنــدی بــه عهــد و پیمــان و تنشزدایــی بایــد در حــوزۀ روابــط
بینالملــل ســر لوحــۀ دولتمــردان و زمــامداران اســامی قــرار گیــرد.
«مبانــی و اصــول روابــط بینالملــل در اســام» ،علــی ا کبــر علیخانــی .1390 ،نویســندۀ
ایــن مقالــه میکوشــد مبانــی و اصــول موردنظــر اســام در حــوزۀ رفتــار و تعامــل در نظــام
بینالملــل را از قــرآن ،ســنت پیامبــر؟ص؟ و ســیرۀ امــام علــی؟ع؟ اســتنباط کنــد .منظــور از
مبانــی ،آموزههــا و باورهــای ثابــت و غیرقابلتغییــر اســام اســت کــه زیرســاختهای فکــری
و اعتقــادی مســلمانان را تشــکیل میدهنــد و منظــور از اصــول ،راهبردهــای کالن و اصلــی
قابلعمــل در هــر زمــان هســتند کــه از مبانــی ،اســتنباط و اســتخراج میشــوند .ایــن اصــول
ا گرچــه ممکــن اســت در هــر دورۀ زمانــی ثابــت باشــند ،امــا در گســترۀ تاریــخ و در دورههــای
زمانــی مختلــف ،متناســب بــا شــرایط سیاســی-اجتماعی قابلانعطــاف و قابلتفســیر
هســتند .ایــن مبانــی مســتخرج عبارتنــد از:
1.نگاه تکریمآمیز نسبت به همۀ انسانها؛
2.پذیرش تنوع به عنوان واقعیت؛
3.احترام به آزادی و برابری اولیۀ انسانها؛
4.همزیستی مسالمتآمیز؛
5.نفی اساس خشونت؛
6.پایبندی به اصول اخالقی؛

41



سال اول؛ شماره اول؛ پاییز و زمستان۱۳۹۸

42

7.گفتگو؛ اصلیترین شیوۀ حل مسائل؛
8.پایبندی به عهد و پیمان؛
9.مقابله به مثل؛
	10.تجهیز قوا با هدف بازدارندگی.
نویســندۀ مقالــۀ «دیپلماســی پیامبــر؟ص؟ و ابزارهــای توســعه روابــط بیــن الملــل بــا دیگــر
دولــت هــا» (احمــد رضــا خزایــی )1393 ،بــا اســتناد بــه منابــع تاریخــی اســام ،دیپلماســی
دولــت اســامی و ســیره و رفتــار سیاســی پیامبــر؟ص؟ را در حــوزۀ روابــط و سیاســت خارجــی
دولــت اســامی تبییــن میکنــد .در ادامــه نویســنده میکوشــد بــرای یافتــن جایــگاه و ّ
ماهیــت
دیپلماســی و رفتــار سیاســی در اســام از ســیر تطــور تاریخــی و نمودهــای تاریخــی دیپلماســی
پیامبــر اســام؟ص؟ و همچنیــن اصــول و مبانــی دیپلماســی بــه همــراه ابزارهــای دیپلماســی و
رفتــار سیاســی بهــره جویــد.
ســید محمدعلــی غمامــی و اصغــر اســامی تنها ،نویســندگان کتاب «همشناســی فرهنگی؛
الگــوی قرآنــی ارتباطــات میــان فرهنگــی» مباحــث خــود را در رابطــه بــا ارتباطــات فرهنگــی از
منظــر قــرآن در پنــج فصــل و بــه شــرح ذیــل ارائــه نمودهانــد:
فصــل نخســت ارتباطــات میانفرهنگــی؛ مفاهیــم و چالشهــا نــام دارد کــه بــه بررســی
برداش ـتهای مختلــف در خصــوص دانشواژههایــی نظیــر ارتباطــات ،فرهنــگ و ارتباطــات
میانفرهنگــی اختصــاص دارد .بــا توضیــح نســبت فرهنــگ و ارتباطــات ،تمایــز اصطــاح
ارتباطــات میانفرهنگــی بــا اصطالحاتــی نظیـ ِـر ارتباطــات بینفرهنگــی ،ارتباطــات
چندفرهنگــی و ارتباطــات ترافرهنگــی تبییــن شــده اســت .فصــل دوم بــا عنــوان ســنتهای
نظــری ارتباطــات میانفرهنگــی ســه ســنت نظــری ارتباطــات میانفرهنگــی را بــا مراجعــه
بــه اصلیتریــن نظریهپردازانــش معرفــی میکنــد تــا در رویکــرد تطبیقــی خویــش ،الگــوی
قرآنــی تنهــا در مقایســه بــا ســنت امریکایــی ارتباطــات میانفرهنگــی فهــم نشــود و ابعــاد
بیشــتری از الگــوی قرآنــی ارتباطــات میانفرهنگــی کشــف شــود .فصــل ســوم ،زمینــۀ
ارتباطــات میانفرهنگــی نــام دارد کــه در آن چارچوبهــای نظــری الگــوی قرآنــی ارتباطــات
میانفرهنگــی پیریــزی شــده اســت .ایــن فصــل ،مطالعــات انسانشــناختی را در چارچــوب
مســئلۀ ارتباطــات میانفرهنگــی و در قالــب دو مفهــوم بنیادیـ ِـن «خــود» و «دیگــری»
بازخوانــی کــرده و بــا انسانشناســی قرآنــی در دو مرتبــۀ آفرینــش (خلــق) و پیدایــش (جعــل)

 .1چهارچوب مفهومی
 .1-1نگاهی به تعاریف دیپلماسی فرهنگی
در ادبیات روابط بینالملل و سیاست خارجی ،تعاریف مختلفی از دیپلماسی فرهنگی
ارائه شده که مهمترین آنها به شرح ذیل هستند:
فرانــک نینکوویــچ دیپلماســی فرهنگــی را تــاش بــرای ارتقــای ســطح ارتباطــات و تعامــل
میــان ملــل جهــان بــا هــدف طراحــی و بنیــاد نهــادن تفاهمنامههــا و توافقاتــی بــر اســاس
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خــود و دیگــری مقایســه کــرده اســت .فصــل چهــارم ،الگــوی ارتباطــات میانفرهنگــی در
قــرآن را پــی میگیــرد کــه مضمــون محــوری آن ،واژۀ قرآنی«تعــارف» اســت .فصــل پنجــم
تعــارف بــرای تألیــف و اتحــاد نــام گرفتــه و نویســندگان میکوشــند در ایــن فصــل بــا مــرور تمــام
فصــول گذشــته ،ابعــاد الگــوی ارتباطــات میانفرهنگــی در قــرآن کریــم در مقایســه بــا دیگــر
الگوهــای ایــن حــوزه روشــن شــود.
حامـد اهتمـام در پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنـوان «بررسـی الگـوی ارتباطـات
میانفرهنگـی اسلام و مسـیحیت بـا تأ کیـد بـر قـرآن کریـم» تلاش کـرده بـا رویکـرد توصیفـی-
تحلیلـی بـه بررسـی و تحلیـل آیاتـی از قرآنکریـم بپـردازد کـه ناظـر بـه ارتبـاط بـا مسـیحیان
بـوده و رونـد تعامـل بـا آنهـا را بیـان میکنـد .بـر اسـاس یافتههـای ایـن پژوهـش ،میتـوان
الگویـی هفـت مرحلـهای شـامل تأییـد برخـی از مبانـی اعتقـادی مسـیحیان ،دعـوت بـه
وحـدت ،بشـارت بـه مسـیحیان حقیقـی ،هشـدار و تهدید ،دعوت به تفکـر ،بیان ویژگیهای
مسـیحیان کافـر و وعـدۀ عـذاب و در نهایـت دسـتور بـه مباهلـه و جنگ با آنهـا را از قرآنکریم
اسـتخراج نمـود .بنیـان و محـور اصلـی در این الگو یگانگی خداوند اسـت .از اینرو ،براسـاس
قرآنکریـم هـر زمـان کـه مسـیحیان بـه ایـن اصـل نزدیـک شـوند بـا بشـارت و احتـرام بـا آنهـا
برخـورد میشـود و هرجـا کـه از آن دور شـوند هشـدار ،تهدیـد ،نفرین و مباهلـه مبنای ارتباط
مسـلمانان بـا آنهـا میگیـرد.
تفــاوت بنیادیــن پژوهــش حاضــر بــا دیگــر پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه آن
اســت کــه عــاوه بــر طــرح نظــر علمــای صاحبنظــر در ایــن حــوزه ،بــا بررســی تمــاس فرهنگــی
ذیــل مفهــوم جهــاد ،بــه دنبــال یافتــن حلقــۀ مفقــودۀ میــان اســام و دیگــری اســت و در ایــن
راســتا از قــرآن کریــم بهــره میجویــد.
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ارزشهــای مشــترک میدانــد ( )Ninkovich, 1996, p.3گیفــورد مالــون ،دیپلماســی
فرهنگــی را اینطــور تعریــف میکنــد« :معمــاری یــک بزرگــراه دوطرفــه بــه منظــور ایجــاد
کانالهایــی بــرای معرفــی تصویــر واقعــی و ارزشهــای یــک ملــت و در عیــن حــال ،تــاش بــرای
ّ
دریافــت درســت تصاویــر واقعــی از ســایر ملتهــا و فهــم ارزشهــای آنهــا» (Malone, 1988,
 )p.12و ســرانجام ،براســاس تعریــف میلتــون کامینگــز ،دیپلماســی فرهنگــی عبــارت اســت
از« :مبادلــۀ ایدههــا ،اطالعــات ،هنــر ،نحــوۀ زندگــی ،نظــام ارزشــی ،سـ ّـنتها و اعتقــادات بــه
ّ
منظــور دســتیابی بــه مفاهیــم مشــترک و تقویــت تفاهــم متقابــل میــان ملتهــا و کشــورها».
()Cummings, 2003, p.1
بــا برداشــتی تطبیقــی از وجــوه مشــترک ایــن تعاریــف میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه
دیپلماســی فرهنگــی روایــت داســتان یــک تمـ ّـدن بــرای صاحبــان دیگر تمـ ّـدن ها ،با اســتفاده
از ابزارهایــی از جنــس همــان تمـ ّـدن اســت .بــه عبــارت دیگر ،دیپلماســی فرهنگــی آنگاه معنا
و مفهــوم واقعــی خــود را پیــدا میکنــد کــه کشــوری بــرای انتقــال غنــای نهفتــه در فرهنــگ و
تمـ ّـدن خــود بــا اســتفاده از ســازوکارها و ابزارهایــی از همــان جنــس بــه معرفــی و انتقــال آن
بــه دیگــر ملــل میپــردازد و آن را در سیاســت خارجــی خــود لحــاظ کنــد( .خانــی،1384 ،
 )137بــه بــاور بســیاری از نظریهپــردازان روابــط بینالملــل ،دیپلماســی فرهنگــی نمونــۀ
آشــکار و برجســتۀ اعمــال قــدرت نــرم اســت کــه بــه کشــورها ایــن امــکان و تــوان را میدهــد
کــه در طــرف مقابــل نفــوذ کننــد و او را از طریــق عناصــری چــون فرهنــگ ،ارزش و ایدههــا
بــه همــکاری ترغیــب کننــد .از دیــدگاه جــوزف نــای ،کــه یکــی از مطر حتریــن صاحبنظــران
ایــن حــوزه اســت ،چنیــن رویکــردی در تعــارض کامــل بــا قــدرت ســخت قــرار دارد کــه در آن
تســخیر کــردن از طریــق «نیــروی نظامــی و قــوۀ قهریــه» حــرف اول را میزنــد)Nye, 2003( .
بنــا بــه تعریــف جــوزف نــای ،قــدرت نــرم عبــارت اســت از «توانایــی یــک دولــت در رســیدن بــه
اهــداف مطلــوب از طریــق ایجــاد جذبــه و کشــش و نــه بــا اســتفاده از قــوۀ قهریــه و زور ».او
اعمــال قــدرت نــرم را از روشهایــی همچــون بســط و گســترش روابــط بــا متحــدان و تعامــات
فرهنگــی ممکــن میدانــد .از دیــدگاه وی چنیــن سیاســتی ســرانجام ،بــه محبوبیــت دولــت
هــا نــزد افــکار عمومــی کشــور مقصــد منجــر میشــود و همچنیــن کســب حیثیــت و اعتبــار و
وجهــۀ بینالمللــی بــرای دولــت هــا را در ب ـردارد( ».خانــی ،1384 ،ص )137
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 .2صلح
صلــح ،حالتــی اســت کــه در آن ،جنــگ حکمفرمــا نباشــد .صلــح تــا پیــش از تأســیس
متحــد ،در روابــط بینالمللــی نیــز همیــن مفهــوم را داشــت .ولــی ســازمان ملــل ّ
ملــل ّ
متحــد،
مفهــوم آن را وســعت داده و بــه عنــوان «نهــاد یــک نظــم بینالمللــی مبتنــی بــر عدالــت»
ً
ّ
تلقــی کــرده اســت .بنابرایــن از ایــن دیــدگاه ،صرفــا فقــدان جنــگ بــه معنــای برقــراری و تــداوم
صلــح نیســت ،بلکــه انجــام هــر عملــی کــه در تعــارض بــا عدالــت باشــد ،ممکــن اســت ســبب
تهدیــد صلــح و نقــض آن شــود .ایــن دیــدگاه پــس از پایــان جنــگ ســرد قــوام یافــت .ســران
ّ
اعضــای شــورای ّ
اعالمی ـهای
امنیــت در پایــان نشســت خــود در  31ژانویــه  1992میــادی در
ّ
اعــام کردنــد کــه امــروز دیگــر فقــدان جنــگ و مخاصمــۀ مســلحانه میــان دولتهــا بــه معنــای
وجــود صلــح و ّ
امنیــت بینالمللــی نیســت .عــدم ثبــات و پایــداری در زمینههــای اقتصــادی،
اجتماعــی و سیاســی و نقــض حقــوق بشــر نیــز تهدیــدی علیــه صلــح و امنیــت جهانــی بــه
حســاب میآیــد .بندهــای  2و  3مــادۀ  10منشــور ملــل ّ
متحــد ،دربــارۀ تقویــت صلــح از طریــق
توســعۀ روابــط دوســتانۀ بینالمللــی اســت کــه بــه کاهــش علــل زمینههــای وقــوع جنــگ و
تحکیــم صلــح جهانــی منجــر خواهــد شــد .همانطــور کــه از مفــاد مــواد 39، 36، 34، 33
و همچنیــن مــادۀ  50منشــور برمیآیــد ،هــدف اصلــی ،دســت یافتــن بــه ایــن امــور از طریــق
مســالمتآمیز بــوده اســت( .اشــرافی ،1392 ،ص )86-85
همچنیـن از منظـر شـهید مطهـری -اسالمشـناس ایرانـی کـه ایـن پژوهـش نیـز در پـی
ا کتشـاف نظـام معنایـی او در ارتباطـات میـان فرهنگـی اسـت -در اسلام ،صلـح ا گـر متضمن
مصلحـت مسـلمین باشـد ،جایـز اسـت .بـه گفتـۀ ایشـان« :ا گـر مسـلمین مصلحـت ببیننـد
ً
فعلا صلـح بکننـد ،جایـز اسـت و حـرام نیسـت .ولـی عـرض کردیم که ا گـر در موردی اسـت که
ً
باید جنگید (مثال گفتیم یکی از موارد ،آن اسـت که سـرزمین مسـلمین مورد حمله دشـمن
قـرار بگیـرد) ایـن ،یـک واجبـی اسـت کـه بـه هـر حـال بایـد ایـن سـرزمین را آزاد کـرد و بایـد
جنگیـد و آزاد کـرد .حـال ا گـر مصلحـت ایجاب کند که با همان دشـمن اشـغالگر یک صلحی
را امضـا کننـد ،امضـا بکننـد یـا نکننـد؟ میگویـد ا گـر مصلحـت ایجـاب میکنـد ،بکننـد امـا نـه
بـرای مـدت نامحـدود بلکـه بـرای یـک مـدت معیـن ،چـون نمیتوانـد بـرای مـدت نامحـدود
اشـغال سـرزمین مسـلمین از طـرف دشـمن مصلحـت باشـد .ا گـر مصلحـت باشـد ،معنایـش
تـرک مخاصمـه اسـت بـرای مـدت معیـن( ».مطهـری 1390 ،ج  ،16ص  )629او در جای دیگر

45

در بـاب اولویـت داشـتن صلـح یـا جنـگ مینویسـد« :قـرآن میگویـد( :و الصلـح خیـر)؛ ّامـا باید
طرفـدار جنـگ هـم باشـد .اسلام میگویـد صلـح ،در صورتـی که طـرف آماده و موافـق با صلح
باشـد؛ ّامـا جنـگ ،در صورتـی کـه طـرف میخواهـد بجنگـد ...دفـاع بـه معنـای اعـم ،یعنـی
مبـارزه بـا یـک ظلـم موجـود ،دسـتور اسلام در موضـوع جنگهـا ا گـر در بعضی از آیـات مطلق
ّ
اسـت ،در بعضـی دیگـر مقیـد اسـت و روی قاعـده مسـلم عرفـی واصولـی مطلـق را بایـد حمـل
بـر مقیـد کـرد» (مطهـری.)58 :1390 ،
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 .3جهاد
از منظر عالمه طباطبایی جهاد و مجاهدت به معنای سعی و بذل نهایت درجۀ کوشش
در مقاومت است ،چه با زبان و چه با دست تا آن جا که به کارزار منتهی شود .لکن جهاد در
قرآن کریم بیشتر در معنای کارزار به کار رفته است ،هرچند در غیرقتال نیز استعمال شده
َ ُ ف َ ݧ َ ݧ ݧ ْ َ َّ
َ
َّ ݩ
است ،مانند آیه َ«وال ݐ ٖدی� نَ� ج ٰ�اهدوا ݫ ٖ� ݫ ݔى ن�ٰا ل ݐݩںه ِد ݨݫݭ ݔى ݧ ݐں ݧ ُه ݧ ْم ُس بُ�ل ن�اٰ( »...عنکبوت ،)69/لکن در آن معنا
شایع است و هرجا که کلمه جهاد به معنای قتال استعمال شده تنها کفار منظورند که
تظاهر به مخالفت و دشمنی دارند( .طباطبایی ،1374 ،ج  ،9ص )339
شــهید مطهــری در آثــار مختلــف خــود مفهــوم جهــاد در اســام را بــه خوبــی تبییــن نمــوده
اســت .او اعتقــاد دارد «جهــاد ،یعنــی مبــارزه نــو بــا کهنــه ،بــه هــر حــال مقــدس اســت؛ یعنــی
کهنــه از آن جهــت کــه کهنــه اســت و از میــان بــردن وی جامعــه را بــه ســوی تکامــل پیــش
میبــرد ،اســتحقاق نابــودی دارد نــه از آن جهــت کــه متجــاوز اســت و دفــع تجــاوز مشــروع و
مقــدس اســت( ».مطهــری ،1390 ،ج  ،24ص« )421از نظــر اســام ،جهــاد خــودش یکــی از
ً
ارکان اســت و مبــارزه اساســا در اســام قداســت دارد( ».مطهــری ،1390 ،ج  ،13ص  )553او
همچنیــن جهــاد را کــه از نظــر لغــت بــه معنــای کوشــش اســت ،بــا همــت مضاعــف گــره زده
و م ـیآورد« :جهــاد یعنــی اســتفراغ وســع و بــه عبــارت دیگــر بــه کار بــردن منتهــای همــت و
ً
نیــرو .کلمــۀ جهــاد غالبــا بــرای بــه کار بــردن منتهــای کوشــش در برابــر دشــمن بــه کار بــرده
میشــود( ».مطهــری ،1390 ،ج  ،20ص  )131در جــای دیگــر ایــن گونــه میگویــد« :جهــاد
یعنــی درگیــریّ ،
حتــی در تعبیــر معنــوی آن کــه جهــاد بــا نفــس اســت ،انســان بــا موانــع و
مشــکالت روب ـهرو میشــود .همینطــور کــه انســان نبایــد اســیر و زبــون محیــط خــود باشــد،
اســیر و زبــون موانــع نیــز نبایــد باشــد( ».مطهــری ،1390 ،ج  ،23ص  )614بــا توجــه بــه آنچــه

*یرهطم دیهش و ییابطابط همالع ءارآ رب هیکت اب میرک نآرق رظنم زا یگنهرف یساملپید ینابم

گذشــت در اندیشــۀ شــهید مطهــری جهــاد بــه معنــای «یــک مبــارزه مقــدس بــا نهایــت ّ
همــت
در برابــر دشــمن بــرای اســتکمال جامعــه اســت ».در واقــع ایشــان زندگــی حقیقــی را در گــرو
جهــاد تعریــف میکنــد و میگویــد« :هجــرت و جهــاد دو چیــزی هســتند کــه ا گــر نباشــند،
بــرای انســان جــز زبونــی و اســارت چیــزی باقــی نمیمانــد .یعنــی انســان آن وقــت بــه معنــی
ـون آنچــه بــه او احاطــه پیــدا کــرده و بــه او چســبیده اســت یــا
حقیقــی انســان اســت کــه زبـ ِ
خــودش خــود را بــه آن چســبانده ،نباشــد( ».مطهــری ،1390 ،ج  ،23ص )606
از نظــر شــهید مطهــری ،دفــاع یــک انفعــال نیســت ،بلکــه او دفــاع را بهصــورت محــدود
معنــا نکــرده و معتقــد اســت همانگونــه کــه تجــاوز ممکــن اســت اشــکال مختلفــی داشــته
باشــد ،بــه همیــن نســبت دفــاع نیــز معنایــی گســترده دارد (مطهــری ،1390 ،ج  ،20ص
 ،)244همچنیــن اعتقــاد دارد دفــاع از حیــات ،مــال و ثــروت ،ســرزمین ،اســتقالل ،نامــوس
و همــۀ اینهــا دفاعهایــی مشــروع اســت .پــس بهطــور خالصــه «موضــوع جهــاد ،دفــاع
اســت ،مقصــود ،دفــاع بــه معنــی محــدود نیســت کــه ا گــر کســی بــه تــو بــا شمشــیر و تــوپ و
تفنــگ حملــه کــرد ،دفــاع کــن ،نــه( ،ا گــر) بــه تــو یــا بــه یکــی از ارزشهــای مـ ّ
ـادی و یــا یکــی
از ارزشهــای معنــوی زندگــی تــو و خالصــه ا گــر بــه چیــزی کــه بــرای بشـ ّـریت عزیــز و محتــرم
اســت و از شــرایط ســعادت بشـ ّـریت بــه شــمار مـیرود ،تجــاوز شــود ،دفــاع کــن ».و «دفــاع بــه
ً
معنــی اعــم مبــارزه بــا یــک ظلــم موجــود اســت( ».مطهــری ،1390 ،ج  ،20ص  )259اصــوال
ً
شــهید مطهــری ،فلســفۀ جهــاد در اســام را همیــن امــر میدانــد« :قــرآن اساســا جهــاد را کــه
تشــریع کــرده اســت ،نــه بــه عنــوان تهاجــم و تغلــب و تســلط اســت ،بلکــه بــه عنــوان مبــارزه
بــا تهاجــم اســت( ».مطهــری ،1390 ،ج ،20ص  )231و البتــه وی در ادامــه ،جهــاد بــرای
بســط ارزشهــای انســانی را نیــز نــام میبــرد ،جهــادی کــه در فقــه از آن بــه جهــاد ابتدایــی
تعبیــر میشــود و بــه نظــر شــهید مطهــری تنهــا در زمــان حضــور امــام معصــوم؟ع؟ جایــز
اســت .البتــه ایشــان همزبــان بــا دیگــر علمــا ،جهــاد بــه معنــای دفــاع در مقابــل متجــاوز را
بهطــور مطلــق واجــب دانســته و اذن امــام را شــرط نمیدانــد( .مطهــری ،1390 ،ج  ،16ص
)625؛ زیــرا چنیــن جهــادی «از ضروریــات زندگــی بشــر اســت ».وی بــرای اثبــات ایــن امــر
بــه قــرآن اســتدالل میکنــد(« :براســاس آیــات قــرآن) ا گــر در مواقعــی کــه تهاجــم از نقطــۀ
مقابــل شــروع میشــود ،فــرد بــه دفــاع اقــدام نکنــد ،ســنگ روی ســنگ بنــد نمیشــود ،تمــام
َْ َ
ْ َ ُ ݧ ّ ݨْ َ ُ
مرا کــز عبــادات هــم از میــان مــیرود(َ :و َݠل ݩْو ٰلا َد فْ� ُع ّٰالل ِه ݐݨّ ݩݦ
الںٰا َس بݨ�ع ض� ُه ݨْم بِ� َب�ع ٍ ض� له ِد َم ت� ص ٰوا ِمع
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ݧ َ َ ٌ َ َ َ ٰ تٌ َ ݧ َ ٰ ُ ݨْ َ ف َ
ّٰ
سا ِج�د �یُ�ذ ݠك ُر ٖ� ی�ها ْاس ُم الل ِه) (حــج )40/ا گــر خــدا بهوســیلۀ بعضــی جلــوی
و ِݫ ݭݪݓٮ ݫ ݔىع وصلوا� وم
تهاجــم بعضــی دیگــر را نگیــرد ،تمــام ایــن صومعههــا و مرا کــز عبــادات خــراب میشــوند».
(مطهــری ،1390 ،ج  ،20ص  )262بــا ایــن توضیحــات بــه عقیــدۀ شــهید مطهــری آنــان کــه
ً
جنــگ را مطلقــا بــد میداننــد ،ســخنی سســت و بیاســاس میگوینــد .یکــی از مــواردی کــه
وی بــر آن فــراوان تأ کیــد میکنــدُ ،بعــد اجتماعــی جهــاد اســت زیــرا «اســام ،دینــی اســت کــه
وظیفــه و تعهــد خــودش میدانــد کــه یــک جامعــه تشــکیل بدهــد .اســام آمــده حکومــت
تشــکیل بدهــد ،رســالتش اصــاح جهــان اســت؛ چنیــن دینــی نمیتوانــد بیتفــاوت باشــد،
نمیتوانــد قانــون جهــاد نداشــته باشــد ،اســام دایــرهاش وســیع اســت .مســیحیت از حــدود
انــدرز تجــاوز نمیکنــدّ ،امــا اســام تمــام شــئون زندگــی بشــر را زیــر نظــر دارد ،قانــون اجتماعــی
دارد ،قانــون اقتصــادی دارد ،قانــون سیاســی دارد ،چطــور میتوانــد قانــون جهــاد نداشــته
باشــد( ».مطهــری ،1390 ،ج ،20ص  )223مســئلۀ جهــاد ،مربــوط بــه مســئلۀ رابطــۀ جامعــۀ
اســامی بــا افــراد و جامعههــای دیگــر اســت .جهــاد بــه فــرد مربــوط نیســت ،حکــم جهــاد را
در جامعــۀ اســامی شــیعه بایــد فقــط امــام معصــوم یــا نایــب امــام صــادر کنــد و مــا میگوییــم
جهــاد بــدون اجــازۀ امــام یــا نایــب امــام انجــام نمیشــود .جهــاد مربــوط بــه جامعــۀ اســامی
اســت .الزمــۀ حقیقــت بــودن دیــن ،مســئولیت داشــتن در دیــن چــه از نظــر خــود و چــه از نظــر
جامعــه اســت.
َ َ ْݩ ٰ َ فْ ُ ّٰ ݐݨّ ݦݩ ٰ َ ݨَ ْ ضَ ُ ݨْ َ ْ ض َ ݧ ݐَ َ َ ت ْ َ ݨݧ ْ ضُ
عالمــه طباطبایــی در تفســیر آیــۀ «وݠلولا د�ع الل ِه الںاس ب�ع�هم ِب� ب�ع ٍ� لڡسد ِ� الار�»
(بقــره ،)251 /معتقــد اســت کــه منظــور از فســاد زمیــن ،فســاد ســا کنان زمیــن ،یعنــی فســاد
اجتمــاع انســانی اســـت؛ زیــرا انســان از یکســو دیگــران را بــه اســتخدام خــود در م ـیآورد و از
ســوی دیگــر هــر چــه مزاحــم و مانــع انجــام خواســتۀ او اســت ،از ســر راه بــر م ـیدارد .ایــن
بهرهکشــی مراتبــی از ّ
شــدت و ضعــف دارد کــه یکــی از آن مراتــب ،جنــگ و قتــال اســت؛ از
یپــردازد .پــس دفــاع در واقــع امــری فطــری اســت؛
ایـنرو بــرای دفــاع از حــق خــود بــه دفــاع م 
فطــری بــودن دفــع و غلبــه ،بــه مــورد دفــاع مشــروع اختصــاص نــدارد ،بلکــه شــامل همــۀ
انحــای دفــاع میشــود ،چــه آنجــا کــه دفــاع بــه عــدل و از حقــی مشــروع باشــد و چــه بــه ظلــم
و از حقــی خیالــی و نامشــروع( .طباطبایــی ،1374 ،ج  ،2ص )300
شــهید مطهــری ویژگــی مهــم جهــاد اســامی را الهــی بــودن آن میدانــد؛ زیــرا «جهــاد
اســامی ،صــرف شمشــیر زدن و بــا دشــمن اســام جنگیــدن نیســت[ .جنگیــدن] در راه خــدا

و بــه قصــد رضــای خــدا جهــاد اســت وگرنــه ممکــن اســت کســی در صفــوف مســلمین هــم
باشــد ،از ســربازهای دیگــر هــم بیشــتر حــرارت بــه خــرج بدهــد ،بیشــتر هــم گــرد و خــا ک کنــد
ً
ّامــا ا گــر تــوی دلــش را بشــکافید ،مثــا شــهرت ،نــام ،افتخــار ،اســمم زیــاد بــرده شــود ،عکســم
چــاپ شــود ،اســمم در تاریــخ ثبــت شــود یــا بــه هدفهــای دیگــر اســت» (مطهــری ،1390 ،ج
 ،23ص )584؛ از ای ـنرو چنیــن شــخصی را نمیتــوان مجاهــد نامیــد.
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 .4اصالةاإلجتماع
بحــث از اصالــت داشــتن یــا نداشــتن جامعــه ،یکــی از مبــادی فلســفۀ نظــری تاریــخ
دانســته شــده اســت .مســئله ایــن اســت کــه آیــا جامعــه افــزون بــر فــرد ،اصالــت و ّ
هویتــی دارد
ً
یــا خیــر؟ زیــرا ظاهــرا ا گــر جامعــۀ مســتقل از افــراد ،اصالــت نداشــته باشــد ،جــز افــراد و قوانیــن
حا کــم بــر افــراد خبــری نخواهــد بــود و در نتیجــه فلســفۀ تاریــخ کــه مطالعــۀ جامعــۀ در حــال
یپــردازد ،علمــی بــدون موضــوع
شــدن اســت و بــه بررســی قوانیــن و ســنن حا کــم بــر جامعــه م 
خواهــد بــود( .مطهــری ،1375 ،ص  75و )79
بــه هــر حــال ،مســئله ایــن اســت کــه آیــا فــرد اصالــت دارد یــا جامعــه یــا دیــدگاه ســومی
وجــود دارد کــه بــه هــر دو اصالــت میدهــد .البتــه چنیــن بحثــی میــان متفکــران مســلمان
جایــگاه چندانــی نداشــته و شــاید نخســتین کســی کــه بهصراحــت دراینبــاره بحــث کــرده،
عالمــه طباطبایــی؟هر؟ باشــد .ایشــان معقتــد اســت« :جامعــه دارای یــک شــخصیت واحــد
و حقیقتــی دارای خــواص و آثــار اســت ،بدیــن معنــا کــه جامعــه ،خــود روح واحــد و مســتقلی
اســت کــه واجــد شــعور و تفکــر خاصــی میباشــد .در ایــن حالــت ،جامعــه ،مرکبــی حقیقــی
اســت ،ترکیــب جامعــه ،از جنــس ترکیــب مــواد و ابــدان انســانها نیســت ،بلکــه از نــوع ترکیــب
روحهــا و اندیشـهها و عاطفههــا و خواسـتها و ارادههــا و باألخــره ترکیــب فرهنگــی اســت نــه
ترکیــب تنهــا و آدمهــا( ».مطهــری ،1375 ،ص )27 -26
در مقــام تشــریح اصالــت فــرد و جامعــه بایــد گفــت کــه هــم جامعــه ،امــری عینــی و دارای
خــواص و آثــار اســت و هــم فــرد ،حقیقتــی عینــی و دارای خــواص و آثــار میباشــد .بــر ایــن
اســاس ،فــرد و جامعــه هــر دو اصیــل هســتند .ایــن نظریــه از آن جهــت کــه وجــود اجــزای
جامعــه (افــراد) را در وجــود جامعــه حــل شــده نمیدانــد و بــرای جامعــه ماننــد مرکبــات
شــیمیایی وجــودی یگانــه قائــل نیســت ،بــه اصالــت فــرد معتقــد اســتّ .امــا از ایــن جهــت
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«اصالةاإلجتمــاع» اســت کــه نــوع ترکیــب افــراد را از نظــر مســائل روحــی و فکــری و عاطفــی از
نوعــی ترکیــب خــاص میدانــد کــه در آن جامعــه از حیــات مســتقل از حیــات فــردی برخــوردار
اســت ،هــر چنــد ایــن حیــات جمعــی ،وجــود جدایــی نــدارد و در افــراد ،پرا کنــده شــده و حلول
کــرده اســت .البتــه ایــن حیــات ا گرچــه وابســته بــه افــراد اســت امــا چنیــن نیســت کــه حضــور
هــر فــرد در آن مؤثــر باشــد و ا گــر فــردی را از جامعــه کــم کنیــم ،ایــن حیــات متحــول شــود .از
ّ
اینجــا معلــوم میشــود کــه روح جامعــه در نظــر علمــه طباطبایــی؟هر؟ چیــزی اســت کــه
ّ
در طــول تاریــخ یــک ملــت ،دوام داشــته و تکامــل مییابــد .البتــه ایــن نکتــه در مــورد افــرادی
صــادق اســت کــه در یــک ملــت هســتند ،یعنــی ممکــن اســت کســی در جامع ـهای زندگــی
فیزیکــی ،هــدف و فکــر مشــترکی داشــته باشــدّ ،امــا حیــات جمعــی او در جامع ـهای دیگــر
تحقــق یابــد و بــا آنهــا محشــور شــود .عالمــه جامعــه را زادۀ هــدف مشــترکی میدانــد کــه چــون
روح اصلــی جامعــه اســت( .طباطبایــی ،1374 ،ص)170
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 .4-1دالیل عقلی و نقلی عالمه بر اصالت جامعه
میتــوان در آثــار عالمــه دو دلیــل عقلــی بــر ایــن ّ
ّ
مدعــا یافــت .اول آنکــه ایشــان ارادهای را
بــرای جمــع میبینــد کــه ارادۀ افــراد در مقابــل آن تــوان رقابــت نــدارد .وقتــی جامعــه ،ارادهای
میکنــد کــه ارادۀ فــردی در تعــارض بــا آن قــرار داشــته باشــد ،ایــن ارادۀ جمــع اســت کــه پیــروز
میشــود .مثــال ایــن مســئله (نــوع) لبــاس پوشــیدن در ســنتهای خــاص یــا ارادۀ جمعــی بــر
جنــگ یــا صلــح اســت کــه فــرد مخالــف در نهایــت بــه تبعیــت از جمــع مجبــور میگــردد .ایــن
آثــاری کــه اجتمــاع ،روی فــرد دارد ناشــی از وجــودی اســت کــه جــدا از ارادۀ افــراد ،ارادهای
دارد( .طباطبایــی ،1374 ،ص )154
دلیــل دیگــر ایشــان ،سـ ّـنت طبیعــت و خلقــت اســت .توضیــح اینکــه در نظــر ایشــان خلقــت
همــواره اینگونــه بــوده کــه نخســت ،اجزایــی ابتدایــی خلــق میشــود کــه هریــک آثــار و خواص
خــود را دارد و ســپس چنــد جــزء از آن اجــزا بــا هــم ترکیــب شــده و از آن ترکیــب ،فوایــدی نــو
ک تــک اجــزا بــوده بــه دســت میآیــد( .طباطبایــی ،1374 ،ص
اضافــه بــر فوایــدی کــه در ت ـ 
 )168عالمــه طباطبایــی ذیــل آیــات گونا گونــی از قــرآن ایــن بحــث را مطــرح میکننــد .قــرآن
دربــارۀ ابعــاد گونا گــون زندگــی اجتماعــی آیــات مختلفــی را بیــان کــرده اســت .بهعنــوان مثــال
َ ُ ّ ُ ݧ َّ ة َ َ ݩٌ ݦ ف َ �ذ ٰ ٰٓ َ َ َ ُ ݧ ݩ ُ ݨْ ٰ َ ݧ ْ ت َ ݨْ خ ُ ݦ نَ ٰ َ ً
ساع ة�
لۖ � ِا ݢ ݢا ج�اء ا ج�لهم لا ی�س�ا ِ�رو�
دربــارۀ عمــر و اجــل امتهــا میفرمایــد« :و ݬݫلِك ِل ام ٍ� ا ج� ٭

ُ ُ َ ُ ݧ ݨْ ٓ
ݩَ ٰ َ ْ ݑَݩ ݦ �قݨْ ُ نَ
و�» (اعــراف ،)34/دربــارۀ کتــاب خــاص بــه هــر امتــی میفرمایــد« :ك ݩُّل ا ݧ ّم ٍ ة� ت�د ݧ ݧع ݩ ݧ ٰى
ولا ی�سٮ ِدم
�زَ َّ نّ ٰ ُ ّ ُ ݧ َّ ة َ ݨݧ ݡَ َ ݧ ݩ
َ
ْ
ُ
ݨ
ِالٰى ِك ت�ٰا ِب�ها » (جاثیــه ،)28/دربــارۀ درک و شــعور هــر ّامتــی میفرمایــد� « :ی �ا ݫ ِلك ِل ام ٍ� عملهم»
ݨْ ُ ْ ُ َ ٌ ݨْ َ َ ٌ
فرمایــد«ِ :م ݧ ݩݐں ݧ ݨه ݧ ݨم ا ݧ ّم ة� ُ ݦم ݨݑٯ ݧ ݑٮ ِصد ة�» (مائــده)66 /
(انعــام ،)108/دربــارۀ عمــل بعضــی از امــت هــا می ُ
ول ف َ� إ��ذ ا ج� َاء َر ُس ُول ُه ْم قُ� ِ ض� َی بَ� ْی� نَ� ُهمْ
و نیــز دربــارۀ خــافکاری امــت میفرمایــد«َ :و ِل ُک ّل أ� َّم ٍ ۀ� َر ُس ٌ
ِ
ِ
ْ
ِب�ال�قِ ْس ِط» (یونــس)47/
تصویری که این آیات و آیات بسیار دیگر قرآن مجید ارائه میدهد ،تصویری کامال
منسجم و دارای صفات و عوارض خاص از جامعه و ّامت میباشد.
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 .4-2تقریر شهید مطهری از نظر عالمه طباطبایی؟هر؟ دربارۀ اصالت جامعه
بعــد از عالمــه ،شــهید مطهــری در آثــار گونا گــون خــود ایــن بحــث را پــرورش داده و
اســتدال لهای دیگــری بــر آن اقامــه کردهانــد .ایشــان ایــن موضــوع را چنیــن نقــل میکننــد
کــه همچنــان کــه اجــزاء مــاده پــس از فعــل و انفعــال و کســر و انکســار در یکدیگــر  ،از یکدیگــر
اســتعداد صــورت جدیــدی مییابنــد و بــه ایــن ترتیــب مرکــب جدیــدی حــادث میشــود و
اجــزاء بــا ّ
هویــت تــازه بــه هســتی خــود ادامــه میدهنــد ،افــراد انســان کــه هرکــدام با ســرمایهای
فطــری و ســرمایهای ا کتســابی از طبیعــت وارد زندگــی اجتماعــی میشــوند ،از نظــر روحــی در
یکدیگــر ادغــام میشــوند و ّ
هویــت روحــی جدیــدی مییابنــد کــه از آن بــه «روح جمعــی»
تعبیــر میشــود( .مطهــری ،1375 ،ص)25
شهید مطهری؟هر؟ دلیل فلسفی دیگری بر دالیل عالمه اقامه میکند .ایشان بر این
باور است که ا گر جامعه از افراد اصالت مستقل نداشته باشد ،جز افراد و قوانین حا کم بر
آنها چیزی وجود نخواهد داشت و در نتیجه ،علم تاریخ (و علم جامعهشناسی) که علم به
قواعد و سنن حا کم بر جامعهها است ّ -اولی به قوانین «شدن» و دوم به قوانین «بودن»
جامعهها میپردازد -بدون موضوع خواهد شد( .سوزنچی )1385 ،قانون داشتن تاریخ،
فر ع بر طبیعت داشتن تاریخ ،و طبیعت داشتن تاریخ ،فر ع بر طبیعت داشتن جامعه
است .بر اساس نظریۀ اصالةاإلجتماع عالمۀ طباطبایی؟هر؟ و وجود حقیقی که ایشان از
آن نام میبرد بر اساس آیات قرآن یکی از وظایف مسلمانان حفظ جامعۀ ایمانی است در
نتیجه اعتقاد و قبول اینکه جامعه نیز همانند انسان ،حشر و بهشت و جهنم دارد ،خود،
میتواند از جمله اصلیترین گزارهها برای برداشت در دیگر آیات باشد.
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 -5کاربست نگاه قرآنی به دیپلماسی فرهنگی
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 .5-1تأ کید بر اشترا کات
قُ ْ أَ ْ َ ْ ت َ َت َ َ ْ َ
َ ۀ َ َ َ نَ ن َ َ َ نَ ْ أَ َّ َن ْ ُ َ َّ َّ َ َ َ نُ ش ْ
شَ ئ ً
کلم ٍ� سو ٍاء ب� ی���ا و�ب ی��کم �لا �ع َب�د ِإ�لا الله ولا �� ِرک ِب� ِه � ی��ا
ا� �عالوا ِإ�لی ِ
«�ل �ی ا �هل الک� ِب
َ َ تَّ خ �ذَ َ ْ �ضُ ن َ َ ْ �ض ً أَ ْ َ ً نْ ُ ن َّ ف َ نْ تَ َ َّ ْ فَ �قُ ُ ش ْ َ ُ أ نّ َ ُ ْ ُ نَ
و� الل ِه � ِإ�� �ولوا � ولوا ا�هدوا بِ���ا مس ِلمو�»؛ «بگــو ای اهــل
ولا �ی � ِ� ب�ع �ا ب�ع ا �ر ب�ا ب�ا ِم� د ِ
کتــاب بیاییــد بــر ســر ســخنی کــه میــان مــا و شــما یکســان اســت بایســتیم کــه جــز خــدا را
نپرســتیم و چیــزی را شــریک او نگردانیــم و بعضــی از مــا بعضــی دیگــر را بــه جــای خــدا بــه
خدایــی نگیــرد پــس ا گــر [از ایــن پیشــنهاد] اعــراض کردنــد بگوییــد شــاهد باشــید کــه مــا
تســلیم امــر خــدا هســتیم [نــه شــما]» (آلعمــران)64/
تحلیــل عالمــه طباطبایــی؟هر؟ از آیــه ایــن اســت کــه خطــاب در ایــن آیــه بــه عمــوم اهــل
ـوت «ای اهــل کتــاب بیائیــد بــه ســوی کلمـهای کــه  »...در حقیقــت دعــوت
کتــاب اســت و دعـ ِ
بــه ایــن اســت کــه همــه بــر معنــای یــک کلمــه متفــق و مجتمــع شــویم ،بــه ایــن معنــا کــه بــر
مبنــای آن کلمــۀ واحــده عمــل کنیــم و ا گــر نســبت را بــه خــود کلمــه داده ،بــرای ایــن بــوده
کــه بفهمانــد کلمــۀ نامبــرده چیــزی اســت کــه همــه از آن دم میزننــد و بــر ســر همــۀ زبــان
هــا اســت .در بیــن خــود مــا مــردم هــم معمــول اســت کــه میگوییــم« :مــردم در ایــن تصمیــم
یکــدل و یــک زبــان هســتند» و ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه در اعتقــاد و اعتــراف و نشــر و
اشــاعۀ آن همــه متحــد هســتند ،در نتیجــه معنــای آیــۀ مــورد بحــث چنیــن میشــود :بیاییــد
همــه بــه ایــن کلمــه چنــگ بزنیــم و در َنشــر و عمــل بــه لــوازم آن دســت بـ ه دســت هــم دهیــم.
ن َّ
َ َ تَّ خ �ذَ َ �ضُ ن َ �ض ً أ ً
دو� الل ِه» ،از آنجــا کــه میفهمانــد مجتمــع
و امــا جملــۀ« :ولا �ي � ِ� ب�ع �ا ب�ع ا �ر�با ب�ا ِم ن� ِ
انســانی بــا همــۀ کثرتــی کــه در افــراد آن و اختالفــی کــه در اشــخاص آن هســت ،روی هــم رفتــه
جزیــی از یــک حقیقــت اســت و آن حقیقــت نــوع انســان میباشــد .بنابرایــن آنچــه از لیاقــت
و اســتعداد کــه دســت صنــع و ایجــاد در تــک تــک افــراد بــه ودیعــه نهــاده و بهنحــو مســاوی
میــان آنهــا تقســیم کــرده ،اقتضــا میکنــد کــه حــق حیــات هــم میــان افــراد آن مســاوی باشــد
و همــه در بهرهمنــدی از آن در یــک ســطح باشــند .و ا گــر احــوال افــراد و استعدادشــان در بــه
مزیــت اســت و در مظاهر خاصی مصــداق ّ
دســت آوردن مزایــای زندگــی -کــه بــرای همــه ّ
مزیت
محســوب میشــود -مختلــف باشــد و بعضــی بتواننــد ایــن مواهــب را بهروشهــای مختلــف
بیــش از دیگــران بــه دســت آورنــد ،نــوع انسـ ّ
ـانیت نیــز بایــد ایــن حــق را بــه او بدهــد و عقــل
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حکــم میکنــد کــه ایــن حــق بــه نــوع انسـ ّ
ـانیت داده شــودّ ،امــا بــه انــدازهای کــه اســتعداد آن
افــراد اقتضــا میکنــد .بهعنــوان مثــال حــق ازدواج و زائیــدن و معالجــه و نظایــر آن از مســائل
ـانیت شــمرده میشــود ،امــا حـ ّـق ازدواج مخصــوص انســان نــر و مـ ّ
نــوع انسـ ّ
ـادۀ بالــغ و زاییــدن
ویــژۀ جنــس مـ ّ
ـاده و معالجــه مخصــوص انســان بیمــار خواهــد بــود .ا گــر بخواهیــم برخــی از
مفاهیمــی کــه قــرآن آنهــا را وحــدت آفریــن میدانــد و بــه کاربســت آن در روابــط بــا ســایر ملــل
و اقــوام توصیــه میکنــد ،بــه اجمــال بیــان کنیــم ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
•وحــدت براســاس پیــروی از ملــت حضــرت ابراهیــم؟ع؟ کــه دینــی میانــه اســت و
خــود او نیــز از مشــرکین نبــود( .بقــره)135 /
•وحــدت براســاس توحیــد و آنچــه کــه بــر پیامبــران و انبیــاء ناز لشــده (کتــب ایشــان)
کــه میتــوان براســاس ایــن دو موضــوع ،یعنــی یگانگــی خــدا و دســتورات کتابهــای
آســمانی بــه اشــترا کاتی نزدیــک شــد( .بقــره136 /؛ عنکبــوت)46 /
•وحــدت براســاس تســلیم بــودن بــرای خــدا کــه یکــی از نشــانههای اعتقــاد بــه
یگانگــی خداونــد متعــال میباشــد( .آلعمــران)20/
•وحــدت براســاس اعتقــاد بــه یگانگــی خداونــد و شــریک نگرفتــن بــرای خــدا و اینکــه
دیگــران را بــرای خــود اربــاب نگیریــم( .آلعمــران)64 /
•وحــدت براســاس مســاویبودن مســلمانان و اهــل کتــاب در مــورد گنــاه و جــزاء
عمــل کــه هــر کــه گنــاه کنــد ،کیفــر میبینــد( .نســاء)123 /
•وحــدت براســاس وحــی کــه از جانــب خــدا از حضــرت نــوح؟ع؟ تــا رســول خــدا؟ص؟
وحــی میشــده اســت( .نســاء163/؛ عنکبــوت )8 /کــه وحــی یکــی از موضوعاتــی خواهــد
بــود کــه در فضــای گفتگــو و منطــق میتــوان بــه وحــدت بــا دیگــران کمــک نمایــد.
ّ
محوریــت دعــوت حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ،حضــرت
•وحــدت بــر ایــن اســاس کــه
موســی؟ع؟ و حضــرت عیســی؟ع؟ بــر ایــن بودهاســت کــه دیــن را بــه پــا داریــد و فرقــه
فرقــه نشوید(.شــوری)13 /
بــه طــور کلــی در هــر  7مــوردی کــه از آیــات قــرآن بــه دســت آمــده اســت ،ایــن ظرفیــت
وجــود دارد کــه بهعنــوان موضوعــی قابــل طــرح در مقــام گفتگــو بررســی شــود و در ادامــه
بتــوان بــه وحــدت میــان ملــل و اقــوام نزدیــک شــد.
بهطــور خالصــه میتــوان گفــت افــراد انســان جمــع شــده در یــک مجتمع ،افرادی مشــترک
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در حقیقتــی متشــابه هســتند ،پــس نبایــد بعضــی از ایــن مجتمــع ،اراده و خواســت خــود را
بــر بعضــی دیگــر تحمیــل کننــد ،مگــر آنکــه خــودش هــم از دیگــران آن مقــدار اراده و خواســت
را تحمــل کنــد کــه ایــن همــان همــکاری در بــه دســت آوردن مزایــای حیــات خواهــد بــود.
ّامــا ا گــر همــۀ افــراد اجتمــاع بــرای یــک فــرد و یــا یــک فــرد بــرای فــردی دیگــر تواضــع نمایــد،
بهنحــوی کــه آن فــرد از زمــرۀ اجتمــاع خــارج شــده و از ســطح تســاوی (بــا دیگــران) باال تــر رود
و آن فــرد نســبت بــه دیگــران مســلط و مســتکبر گشــته و بــر آنــان تحکــم کــرده و خواســت خــود
را بــر ایشــان تحمیــل نمایــد ،در حقیقــت ایــن جامعــه او را ّ
رب خــود قــرار داده و خواســت خــود
را تابــع خواســت او نمــوده و امــر و نهــی او را اطاعــت کــرده اســت کــه در نتیجــۀ ایــن تبعیــت،
فطــرت افــراد آن جامعــه باطــل شــده و اســاس انســانیت ایشــان منهــدم گردیــده اســت.
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 .5-2تعارف و شناخت متقابل
ٰٓ َ ّݧ ُ ݧ َ ݐݨّ ݩݦ ٰ ُ نّ ٰ خَ َ �قْ ن ٰ ُ ْ ݨْ �ذَ َ َ ُ ݧ ݐݧ ْ ݒݩ ݩ ݧ ݩݧ ٰ َ َ َ ْ ن ٰ ُ ْ ش ُ ُ ً ݩَ ٰٓ �ئ َ ݧ ݩݑَ ٰ َ فُ ٓ ݨݦ نَّ
«�ی ا ا�ی ها الںاس ِا�ا �ل �اكم ِم ن� ك ٍر واںٮى و ج�عل�اكم �عو ب�ا و� ݫ ݓقݡَٮا ِ ل ݣ ِݣلٮعار�و ݢا٭ ِا�
َ
َ ݧ ݨْ ݨَ َ ُ ْ نْ َ ّٰ َ ݧ ݑݨݧ ْ ݨݧ ݑ ݧ ݧ ٰݩ ُ ْ ݩ ݦ ݦ َّ ّٰ َ
م ِا ن� الل َه ع ٖل ی� ٌم خ� بٖ� ی� ٌر» (حجــرات)13/؛ «ای مــردم مــا شــما را از یــک
اكرمكم ِع�د الل ِه اٮٯىك ۚ٭
مــرد و زن خلــق کردیــم و شــما را بصــورت جماعــات بــزرگ و کوچکــی قــرار دادیــم تــا یکدیگــر را
بشناســید ،همانــا گرامــی تریــن شــما نــزد خــدا باتقواتریــن شماســت ،بدرســتی کــه خــدا دانــا
و آ گاه اســت».
ســیاق آیــۀ شــریفه چنیــن اســت کــه تفاخــر بــه انســاب را مذمــوم دانســته و آن را نکوهــش
َ فُ ݦ ݨݦ
ٓ
َ ْ ُ ُ ُ
میکنــد ،چنانکــه میفرمایــد«َ :و جَ�عل ن�ٰاك ْم ش�عو بً�ا َݩو� ݫ ݓقݡَٮٰا ِ�ئ َل ݣ ِݣل ݧ ݩݑٮ ٰعا َر� ٓو ݢا٭» .در واقــع آیــۀ مذکــور در
صــدد الغــاء مطلــق تفاضــل اســت .ولــی ممکــن اســت بــه معتــرض گفتــه شــود کــه :اختــاف
در انســاب هــم یکــی از مصادیــق اختــاف طبقاتــی اســت و بنــای آن بــر ایــن اســاس اســت
کــه میگویــد آیــه در صــدد نفــی اختــاف طبقاتــی بــه تمامــی مصادیــق آن اســت و همچنــان
کــه ممکــن اســت تفاخــر بــه انســاب را نفــی و مذمــت کنیــم ،بــه ایــن دلیــل کــه همــۀ انســاب و
دودمانهــا بــه یــک مــرد و زن منتهــی میشــوند ،و تمامــی مــردم در ایــن پــدر و مــادر شــریک
هســتند .همچنیــن ممکــن اســت همیــن مطلــب را بــه ایــن دلیــل کــه هــر انســانی از دو انســان
متولــد میشــود و همــۀ مــردم در ایــن جهــت شــریک هســتند ،نفــی و مذمــت کنیــم.
نَّ َ ݧ ݨْ ݨَ َ ُ ْ نْ َ ّٰ َ ݧ ݑݨݧ ْ ݧ ݨ ݑ ݧ ݧ ٰݩ ُ ْ ݩ ݦ ݦ
م» ایــن جملــه مطلــب تــازهای را بیــان میکنــد کــه چــه
ِ«ا� اكرمكم ِع�د الل ِه اٮٯىك ٭
چیــزی نــزد خــدا احتــرام و ارزش دارد .تــا پیــش از ایــن جملــه میفرمــود :مــردم از ایــن جهــت
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کــه مــردم بــوده ،همــه بــا هــم برابرنــد و هیــچ اختــاف و فضیلتــی در بیــن ایشــان نیســت و
کســی بــر دیگــری برتــری نــدارد و اختالفــی کــه در خلقــت آنــان دیــده میشــود کــه در نتیجــۀ
آن شعبهشــعبه و قبیلهقبیلــه شــدهاند ،تنهــا بــه ایــن منظــور بــه وجــود آمــده کــه یکدیگــر را
بشناســند ،تــا اجتماعــی کــه میانشــان منعقــد شــده ،نظــام بپذیــرد و ائتــاف میانشــان
تمــام گــردد ،چــون ا گــر شناســایی نباشــد ،تعــاون و ائتالفــی وجــود نخواهــد داشــت ،پــس
غــرض از اختالفــی کــه در بشــر قــرار داده شــده ایــن اســت ،نــه اینکــه بــه یکدیگــر تفاخــر کننــد
چنانکــه یکــی بــه نســب خــود ببالــد ،یکــی بــه ســفیدی پوســتش فخــر بفروشــد و یکــی بــه
خاطــر همیــن امتیــازات موهــوم ،دیگــران را در بنــد بندگــی بکشــد و یکــی دیگــری را اســتخدام
کنــد و یکــی بــر دیگــری اســتعال و بزرگــی بفروشــد و در نتیجــۀ ایــن تفاخرهــا فســاد بشــر ،تــری
و خشــکی عالــم را پــر کنــد و نســل را نابــود نمایــد تــا آنجــا کــه همــان اجتماعــی کــه دوای
دردش بــود ،بــه درد بیدرمانــش تبدیــل شــود.
ایـن جملـه میخواهـد امتیـاز حقیقـی میـان افـراد بشـر را نشـان دهـد یعنـی امتیـازی کـه
نـزد خـدا کرامـت و امتیـاز اسـت ،نـه امتیـاز موهومـی کـه برخـی میپندارنـد و بـا آن خـود را بـر
دیگـران برتـری میبخشـند .توضیـح اینکـه ایـن فطـرت و جبلـت در هـر انسـانی کـه بـه دنبـال
کمالـی میگـردد ،وجـود دارد و بـا داشـتن آن از دیگـران ممتـاز میشـود و برآنـان شـرافت و
ً
کرامـت مییابـد .از آنجـا کـه دل بسـتگی عامـۀ مـردم بـه زندگـی ّ
مـادی دنیـا اسـت ،قهـرا ایـن
امتیـاز و کرامـت را در همـان مزایـای زندگـی دنیـوی ،یعنـی در مـال و جمـال و حسـب و نسـب
و امثـال آن جسـتجو میکننـد و تمـام تلاش و تـوان خـود را در راه بـه دسـت آوردن آن بـه کار
میگیرنـد ،تـا بهوسـیلۀ آن بـه دیگـران فخـر بفروشـند و بلنـدی و سـروری کسـب کننـد .در
ّ
حالـی کـه ایـن گونـه مزایـاّ ،
مزیتهـای موهـوم و خالـی از حقیقـت اسـت و ذرهای شـرف و
کرامـت بـه آنـان نمیدهـد ،بلکـه ایشـان را تـا مرحلـۀ شـقاوت و هال کـت سـاقط میکنـد .آن
مزیتـی کـه ّ
ّ
مزیـت حقیقـی اسـت و آدمـی را بـاال میبـرد و بـه سـعادت حقیقـیاش کـه همـان
زندگـی طیبـه و ابـدی در جـوار رحمـت پـروردگار اسـت ،میرسـاند ،عبـارت از تقـوی و پروای از
خداوند اسـت .آری ،تنها و تنها وسـیله برای رسـیدن به سـعادت آخرت همان تقوی اسـت
کـه بـه طفیـل سـعادت آخـرت سـعادت دنیـا را هـم تأمیـن میکنـد( .طباطبایـی ،1374 ،ج
 ،18ص )490
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 .5-3فطرت ،ارزشهای انسانی مشترک
َ
َ
فطرت از مادۀ فطر است .مفهوم ابداع و خلق در تمام مصادیق مادۀ فطر در آیات قرآن
َ
نهفته است .پس فطر ،به معنای خلق استّ ،اما خلق ابتدایی و بدون طرح و نقشۀ قبلی،
یا همان خلق از عدم؛ زیرا خلق ،به معنای ایجاد صورت از ماده است مانند ساختن یک
َ
بنا با استفاده از موادی چون آجر و سنگ ،در حالی که فطر به معنای خلق و ابداع از عدم
است .واژۀ فطرت نیز از آنجا که از مادۀ فطر است ،در معنایش خلق و ابداع ابتدایی یا
َ
خلق از عدم نهفته است .با این حال ا گر شکل و وزن ویژۀ این کلمه-وزن ِفعله -را در نظر
بگیریم ،معنایش اندکی تفاوت مییابد ،چنانکه شهید مطهری با توجه به همین مسئله
میگوید« :وزن فعله داللت بر نوع-یعنی گونه -میکند .جلسه یعنی نشستن و ج َ
لسه یعنی
ِ
نوع خاصی از نشستن ».ایشان تصریح میکنند که فطرت در قرآن ،دربارۀ انسان و رابطۀ
ف ْ َ تَ َّ َّ ت فَ َ َ نَّ
ََ َ
ال� َاس عل یْ�ها»؛ یعنی این خاص بودن آفرینش
«�طر� الل ِه ال ِ�ی �طر
او با دین آمده استِ :
انسان مربوط به دینداری او است یعنی شناخت و گرایش به دین و خدا( .مطهری،
 ،1373ص )20انسان نه ساخته و پرداخته به دنیا میآید و نه خالی خالی و فاقد هر ُبعدی
از ابعاد انسانی تا بعد تمام ابعاد انسانی را جامعه به او بدهد ،بلکه انسان وقتی که به دنیا
میآید بذر این امور انسانی در وجودش کاشته شده و در وهلۀ بعد این بذرها در محیط
جامعه باید رشد کند مانند زمینی که بذر را در آن پاشیدهاند و اآلن درون این زمین وجود
دارد ،فقط نیاز دارد به آن آب و نور و حرارت برسد و شرایط مساعد موجود باشد تا بذر از
درون رشد کند( .مطهری ،1374 ،ج ،4ص)252
شــهید مطهــری؟هر؟ در آثــار خــود امــوری را بــه منزلــۀ گرایشهــا و احساســات فطــری
میدانــد کــه از جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :حــس حقیقتجویــی ،حــس
ّ
خالقیــت ،گرایــش بــه دیــن و گرایــش بــه کمــال مطلــق( .مطهــری،
اخالقــی ،حــس پرســتش،
 ،1374ج ،4ص)259
ّ
ّ
علمـه طباطبایـی؟هر؟ نیـز دربـاره فطـرت میفرمایـد« :انسـان دارای فطرتـی خـاص خـود
اسـت ،کـه او را بـه ّ
خـاص زندگـی و راه معینـی کـه منتهـی بـه هـدف و غایتـی خـاص
سـنت ّ 
ّ
َ
َ
ف ْ َ َّ
فَ
میشـود ،هدایـت میکنـد راهـی کـه جـز آن راه را نمیتوانـد پیـش گیـرد�«ِ ،ط َر ت� الل ِه ال ِ ت�ی �ط َر
نَّ
ََ َ
ال� َاس عل یْ�ها» و انسـان کـه در ایـن نشـئه زندگـی میکنـد ،نـوع واحـدی اسـت کـه سـودها و
زیانهایش نسـبت به بنیه و سـاختمانی که از روح و بدن دارد ،سـود و زیان مشـترکی اسـت
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کـه در افـراد مختلـف اختلاف پیـدا نمیکنـد .پـس انسـان از این جهت که انسـان اسـت بیش
از یک سـعادت و یک شـقاوت ندارد و چون چنین اسـت الزم اسـت که در مرحلۀ عمل تنها
یک ّ
سنت ثابت برایش مقرر شود و هادی واحد او را به سوی آن هدف ثابت هدایت فرماید
ف ْ َ َ َّ َّ
و بایـد ایـن هـادی همـان فطرت و نوع خلقت باشـد .به همین جهت دنبـال ِ«�طر ت� الل ِه ال ِ ت�ی
فَ َ َ نَّ
َ ْ َّ
َ
ََ َ
ال� َاس عل یْ�ها» اضافـه کـرد کـه «لا ت� ْب� ِد�ی َل ِ خل�ل ق ِ� الل ِه» و امـا اینکـه گفتیـم نـوع انسـان یـک
�طر
سـعادت و شـقاوت دارد ،بـرای ایـن اسـت کـه ا گـر سـعادت افـراد انسـانها بهخاطـر اختالفـی
کـه بـا هـم دارنـد ،مختلـف میشـد ،یـک جامـۀ صالـح و واحـدی کـه ضامـن سـعادت افـراد آن
جامعـه باشـد ،تشـکیل نمیشـد و همچنیـن ا گـر سـعادت انسـانها به حسـب اختلاف اقطار
و سـرزمینهایی کـه در آن زندگـی میکننـد ،مختلـف میشـد و اسـاس ّ
سـنت اجتماعـی کـه
همان دین اسـت ،همان چیزی باشـد که منطقه اقتضاء دارد ،آن وقت دیگر انسـانها نوع
واحـدی نمیشـدند ،بلکـه بـه اختلاف منطقههـا مختلـف میشـدند .همچنین ا گر سـعادت
انسـان بـه اقتضـای زمانهـا مختلـف میشـد ،یعنی اعصار و قرون یگانه ،اسـاس ّ
سـنت دینی
میگشـت ،بـاز انسـانهای قـرون و اعصـار ،نوع واحدی نمیشـدند و انسـان هـر قرنی و زمانی
ّ
انسـانیت از نقـص بـه سـوی کمال متوجه نمیشـد ،چون
غیـر از انسـان زمـان دیگـر میشـد و
نقـص و کمالـی وجـود نـدارد مگـر اینکـه یـک جهـت مشـترک و ثابـت بیـن همـۀ انسـانهای
گذشـته و آینـده وجـود داشـته باشـد .البتـه منظـور مـا از ایـن حـرف ایـن نیسـت کـه اختلاف
افـراد و مکانهـا و زمانهـا هیـچ تاثیـری در برقـراری ّ
سـنت دینـی نـدارد ،بلکـه مـا فیالجملـه
و تـا حـدی آن را قبـول داریـم ،بلکـه میخواهیـم اثبـات کنیـم کـه اسـاس ّ
سـنت دینـی عبارت
ّ
انسـانیت ،آن بنیـهای کـه حقیقتـی اسـت واحـد و مشـترک بیـن
اسـت از سـاختمان و بنیـۀ
ّ نُ ْ �قَ ُ َ نَّ
�ذ
َهمـه افـراد و اقـوام ،و ثابـت در همـه و ایـن همـان اسـت کـه جملـه « ِلک ِالدی�� ال ی�م و لک�
أ ث َ َ نّ َ
ْ َ ُ نَ
و�» بـدان اشـاره میکنـد» (طباطبایـی ،1374 ،ج  ،16ص )269-267
ال� ِاس لا �ی علم
�ک�ر
این نگاه به فطرت در ُبعد فردی و اجتماعی ،ثمرات بلندی در بحث گفتوگو و ارتباط
بین ملتها خواهد گذاشت؛ زیرا از نگاه اسالمی هر دو طرف در یک امر شریک هستند و
نباید به یکدیگر تعرض کنند و بازدارندگی ،گام اول این نگاه است .صلح و ّ
امنیت پایدار در
ّ
رسمیت بشناسند ،سپس با گفتوگو با
شرایطی ایجاد خواهد شد که طرفین یکدیگر را به
ّ
یکدیگر شروع به حرکت کنند .قرآن کریم در ذیل نگاه تمدنی فطرت ،همه را ذیل ارزشهای
انسانی یعنی فطرت جمع میکند و بزرگترین مصداق آن را توحید میداند.
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Cنتیجهگیری
کنــار هــم گذاشــتن مفاهیــم موجــود در آیــات شــریفۀ  64ســورۀ آلعمــران و  13ســورۀ
حجــرات یعنــی دو الگــوی قرآنــی یکســان بــودن و تعــارف بــه ایــن نتیجــه منتهــی میشــود
کــه براســاس نــگاه قــرآن ،هــدف مــا در دیپلماســی فرهنگــی بایــد ســعی بــر شــناخت متقابــل
از یکدیگــر باشــد .از ایــن دو مقدمــۀ قرآنــی همچنیــن ایــن نکتــه حاصــل میشــود کــه نقطــۀ
طــرف ارتبــاط در فضــای بینالملــل را میتــوان ارزشهــای مشــترک انســانی
اشــترا ِک دو
ِ
دانســت .ایــن همــان عنصــر مبنایــی اســت کــه قــرآن نــام فطــرت را بــر آن نهــاده اســت .فطــرت
را میتــوان فصــل مشــترک میــان تمــام انســانها دانســت کــه بــرای همــگانّ -
حتــی بــدون
آموختــن -نیــز قابلفهــم اســت؛ زیــرا توســط خداونــد متعــال در نهــاد تــک تــک انســانها
قــرار گرفتــه اســت .در ایــن کاربســت بهصــورت دقیــق آشــکار خواهــد شــد کــه چــرا قــرآن کریــم
در ذیــل آیــۀ  13حجــرات میفرمایــد هــر کــس بــا تقواتــر باشــد نــزد خــدا باال تــر اســت؟ بــه نظــر
میرســد در نــگاه قــرآن کریــم ا گــر فطــرت و ارزشهــای انســانی نقطــۀ عزیمــت باشــد ،هــر کــس
کتــر باشــد ،بــه خــدا نزدیکتــر بــوده و
کــه بــه باالتریــن ارزش انســانی -یعنــی توحیــد -نزدی 
در نتیجــه بــا کرامتتــر اســت .حــال نقــاط مشــترک زمانــی خــود را بهتــر مینمایانــد کــه مــا
نقــاط اختــاف و لحظاتــی را کــه بایــد ارتبــاط را بــا آنهــا قطــع کــرد ،بیــان کنیــم .از نــگاه قرآنــی
نقطـهای را کــه قطــع ارتبــاط و عــدم تفاهــم رخ میدهــد ،میتــوان از ادبیــات جهــاد و ارتبــاط
بــا کفــار بهــره بــرد ،بــه ایــن معنــا کــه هــر جــا قــرآن دســتور برخــورد و قطــع ارتبــاط بــا دیگــران
را داده اســت ،در آن لحظــه انســانها از فطــرت (فصــل مشــترک میــان انســانها) خــارج
شــده و راه را بــرای ایجــاد موضوعــی مشــترک مســدود کردهانــد .همانطــور کــه میفرمای ـد:
«اشــداء علــی الکفــار رحمــاء بینهــم» بــا مؤمنیــن بــا رحــم و عطوفــت برخــورد میکننــد؛ زیــرا بــا
مؤمنیــن در ارزشهــای انســانی کــه همانــا توحیــد هســت ،مشــترک میباشــند و زمانــی کــه
بــا کفــار و مشــرکین و حتــی گاهــی بــا اهــل کتــاب برخــورد میکننــد ،بایــد علــت آن را در نفــی
و طــرد توحیــد جس ـتوجو کــرد .البتــه نکتــۀ قابلتوجــه اینجاســت کــه آیــه درصــدد نفــی و
ردکــردن فــرد مقابــل نیســت ،بلکــه هــدف بیــان ایــن مفهــوم اســت کــه نفــی و طــرد حقیقــت
توحیــد ،ســبب نادیــده گرفتــن ارزشهایــی اســت کــه ارتبــاط بــر آن بنــا شــده اســت.
براســاس ایــن مقدمــات دیپلماســی فرهنگــی از منظــر قــرآن کریــم را میتوان بــر محورهایی
کــه فطــرت انســان بــر آنهــا اســتوار اســت ،بنــا نهــاد .بــه عنــوان مثــال مبنــای ارتباطــات

میانفرهنگــی و دیپلماســی فرهنگــی از منظــر قــرآن کریــم میتوانــد دیــن باشــد؛ زیــرا فطــرت
انســانها همــواره بــه دنبــال توحیــد و پــروردگار متعــال اســت ،بــه همیــن ســبب هی ـچگاه
خورشــید گفتوگــوی ادیــان غــروب نخواهــد کــرد و یــا فطــرت انســان بــه دنبــال زیبایــی و
زیباشناســی اســت بــه همیــن ســبب در دیپلماســی فرهنگــی کشــورها همیشــه مســائل
هنــری ،نمایشــگاهها و ماننــد آن رواج دارد.
مســائلی کــه قــرآن کریــم دســتور بــه جهــاد و مقابلــه بــا آن را داده از منظــر ســلبی نیــز
قابلتحلیــل اســت ،بــه عنــوان مثــال در مــواردی کــه خــاف فطــرت و دیــن دســتوراتی آمــده،
بهطــور طبیعــی نمیتوانیــم یــک دیپلماســی فرهنگــی مؤثــر داشــته باشــیم کــه میــان تمــام
جوامــع قابلیــت اجــرا داشــته باشــد .بهعنــوان مثــال برخــی از دیپلماس ـیهایی را کــه در
حــوزۀ ســرگرمی مطــرح میشــوند ماننــد بازیهــای رایانـهای ،نمیتــوان در جوامــع مســلمان
بــر اســاس الگــوی قرآنــی اثربخــش دانســت.
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Nowadays, one of the most controversial issues of the mankind throughout the
world is “terrorism and extremist”. Unfortunately, religious extremists are more
common than others. Therefore, this paper is about to study the interaction
and dialogue between nations and religions from an Islamic perspective, while
considering the Holy Quran as the main factor. The most critical question
is “What is the basic strategy of Islam in communicating with another?”
The method which is used in this article is analytic-theoretical. Additionally,
Qur’anic analysis has been based solely on the views of the two great Islamic
scholars in the last century, Allameh Tabatabaei and Martyr Motahari. Finally,
the gathered information leads us to; Understanding peace and peaceful life
is depended on understanding Jihad and defence, in the first place. Secondly,
the society should be governed based on the principle of social authenticity,
which is the foundation of understanding and the action of individual and social
organizations. According to the verse 64 of Al-Imran surah and the verse 13 of
Hijra surah, creating the opportunity for mutual recognition will ensure a stable
safety and peaceful life. In fact, analysing, looking at occasions from other’s
point of view and trying to understand each other realizes the human values.
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